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על ידי השימוש בקבוצות תמיכה באינטרנט 
 ומידת הקשר ליחסים עם ההוריםמתבגרים, 

תמיכה לחברתית והשייכות התחושת לחברים, וה
 חברתיתה
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 זתשע"                               רמת גן                                                

ת תואר מוסמך עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבל
אילן-רלחינוך של אוניברסיטת ב בית הספרב  



 תקציר

ון וקשורתית ופתחה צוהר חדש לאפשרויות טיפול ותמיכה במגרשת האינטרנט יצרה מהפכה ת

תחומים. קבוצות תמיכה מקוונות, הן חלק מן המהפכה הזאת ומהוות חלק נכבד מהשימוש 

 המקובל ברשת האינטרנט.

ה שחווים משתתפיהן, קמצועל ה הממצאי מחקרים מלמדים על הצלחתן של קבוצות תמיכה בהקל

ם. מתבגרים רבים, חווים קשיים רגשיים וחברתיים ונעזרים ידיבהקלה רגשית ובמתן תמיכה הד

 רבות בקבוצות תמיכה על מנת להקל על מצוקותיהם.

לבדוק את מידת התמיכה שקבוצות באינטרנט מספקות לנוער הייתה  מטרת המחקר הנוכחי

 לשם כך הועלו ארבע השערות עיקריות:המתבגר. 

להקלה ושינוי אישי תמיכה באינטרנט, תביא  השתתפות בקבוצתההשערה הראשונה טענה כי, 

 בקרב המשתתפים.

היחסים עם ההורים ועם קבוצת השווים טובים יותר בקרב המשתתפים ההשערה השנייה טענה כי, 

 בקבוצת התמיכה באינטרנט, יחסית לאלה של הנבדקים שאינם משתתפים. 

שייכות ותחושת העצמי, תחושת  דימויבדלים בין בנים לבנות בימצאו הההשערה השלישית טענה כי 

 קבלת תמיכה.

 טוביםהיו יככול שהכוחות הטיפוליים של קבוצת  התמיכה באינטרנט ההשערה הרביעית טענה כי 

 .תהיה חזקהחברתית השייכות התחושת והחברים ו היחסים עם האם, האביותר 

תתפו בקבוצות שהש 74בני נוער ממרכז הארץ ומירושלים מתוכם  174אוכלוסיית המחקר כללה 

 שלא השתתפו בקבוצות תמיכה. 100 -תמיכה מקוונות ומ

הבדלים בין בני הנוער המשתתפים בקבוצות תמיכה באינטרנט לבין הממצאים מלמדים כי קיימים 

של בני  בני הנוער שאינם משתתפים. תחושת השייכות החברתית ותפיסת היחסים עם החברים

ו גבוהות באופן מובהק מאלו של בני הנוער שאינם הנוער המשתתפים בקבוצות התמיכה נמצא

משתתפים. דימוין העצמי של בנות המשתתפות בקבוצות התמיכה ותפיסתן את היחסים עם האם 

נמצאו גבוהים מאלו של בנות שאינן משתתפות. תפיסת היחסים עם האב בקרב בנים שאינם 

בוצות אלה. לא ים בקמשתתפים בקבוצות התמיכה נמצאה טובה מאשר בקרב בנים המשתתפ

 קבלת תמיכה חברתית.נמצאו הבדלים ב

הדרכה ולמידה בין אישית וקתרזיס נמצאו באינטרנט מבין הכוחות הטיפוליים בקבוצות התמיכה 

אישית רבות יותר -שבני הנוער חשו הדרכה ולמידה ביןלניבוי משתני המחקר.  ככל  כמשמעותיים

ם כטובים יותר, את השייכות החברתית כגבוהה יותר, בקבוצה, כך הם תפסו את היחסים עם החברי

ואת התמיכה החברתית כרבה יותר. ככל שבני הנוער חשו קתרזיס רב יותר בקבוצה, כך הם תפסו 



את התמיכה את השייכות החברתית כחזקה ו את היחסים עם ההורים והחברים כטובים יותר,

 .מחברים כרבה יותר

 


